
Københavns Trampolinklub 

Referat af Generalforsamling, 18. Juni 2017 

Mødested:  Forstadspaladset, Lørenskogvej 7, 2610 Rødovre 
Mødetid:  Søndag 18. Juni 2017, kl. 14:00 

Tilstede: Annie Truelsen (AT), Tina Nørskov (TN), Daniel Vidstrup (DV), Luna Pulz Johansen (LPJ), Michael Mio 
Nielsen (Mio), Søren Landberg (SL), Uffe Ehlers (UE), Chili Brandorff (CB), Kenny Groesmeyer (KG), Katrine Krydsfeldt 
(KK), Per Værnhøj Waltoft (PVW). 
     
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Forkvindens beretning 
3. Regnskab 
4. Godkendelse af opkrævningsmetode/kontingentændring 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af forkvinde/-mand 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af revisor 
10.Evt. 

1. Valg af dirigent og referent 
AT valgt som dirigent, SL valgt som referent 

2. Forkvindens beretning 
- Medlemstallet ligger stabilt omkring 510-520 medlemmer. 
- Klubben har forsat mange erfarne trænere 
- GMC: Hallen er fortsat fuldt booket stort set hele ugen. Familiehold i weekenden drosles ned til fordel for flere 

springhold.  
- Sundby: Daniel Bendtsen styrer forsat alle hold selv. Daniel har nye visioner omkring træningen som han vil 

implementere løbende. 
- Rødovre: Fortsat kun hold på tirsdage, men der ønskes mulighed for flere hold/træningsdage. 
- Der arbejdes fortsat på fastlæggelse af klubbens struktur, primært i den daglige ledelse.  
- Klubbens bestyrelse har fra August ’16 - Februar ‘17 gennemgået et Klubuddannelsesmodul med Henning Hansen, 

SportHouse, initieret af TeamCopenhagen, og har derfor været nød til at nedprioritere almindeligt bestyrelsesarbejde, 
men nu vil der igen blive sat fokus på dette. 

- Klubben har et godt samarbejde med TeamCopenhagen, Mio er klubbens primære kontakt hertil.  Klubben sparrer med 
TCPH ift planer og visioner.  

- Spørgsmål fra UE ang. uddybning af samrabejdet med TCPH, klubuddannelsesforløb, bestyrelsesarbejdet og daglig 
ledelse. 

- Spørgsmål fra CB ang. ønske om mere koordineret information fra bestyrelse/daglig ledelse omkring ændringer i CTA 
og generelt. TN: alle informationer og udsendelse af disse skal struktureres og koordineres bedre, og det skal være 
tydligere hvor informationer står henne. Facebook skal ikke bruges til udsendelse af officielle informationer. Man kan 
tilføje op til 3 mailadresser pr. profil i Klubmodulet. Information om dette vil blive medtaget i næste nyhedsbrev.    

3. Regnskab 
- Der vil blive lavet ændringer til regnskabstrukturen og nye kontonumre vil blive oprettet. 
- Budget: budgettet er opdelt i 3 dele 

- GymWorld 
- SpringCenter/CTA 
- Fælles 

- Regnskabet blev gennemgået og godkendt 

4. Godkendelse af opkrævningsmetode/kontingentændring 
- Opkrævningsmetode ændres ikke 
- Kontingentet ændres med 5-20 kr. alt efter holdtype. Kommentar fra CB om at dette skal ses i sammenhæng med 

andre betalingsmæssige ændringer for visse springere, da egenbetaling for bl.a. udlandsrejser også øges. Klubben er 
meget opmærksom på dette forhold. 



5. Behandling af indkomne forslag 
- Forslag til nye vedtægter fremlagdes. Specielt §2 ønskes ændret. Ændringsforslag modtages gerne, kan sendes til TN. 
Der ønskes mulighed for inkludering af andre sportsgrene i klubben. Ligeledes ønskes der en præcisering af samarbejdet 
med RTK og VTK. Godkendelse af nye vedtægter skal ske på en Ekstraordinær Generalforsamling. 

6. Valg af forkvinde/-mand 
- AT genopstiller og genvalgtes som Forkvinde 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
- Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller og genvalgtes alle. Nyt bestyrelsesmedlem Max Peter Larsen 
(MPL), far til Carl Emil Boelsmand Larsen blev indvalgt. MPL var ikke til stede på mødet, men havde givet tilsagn om sin 
opstilling. Der ønskes en sammensætning af bestyrelsen som består at 50% trænere/indvalgte bestyrelsesmedlemmer 
(ikke forældre) og 50% forældre. Det blev påpeget at det fremover bør fremgå at mødeindkaldelsen hvilke 
bestyrelsesmedlemmer der er på valg og evt. nye kandidater der opstiller. Dette vil blive husket fremover.  

8. Valg af suppleanter 
- De nuværende suppleanter Daniel Bendtsen og Anja Maria Andersen blev genvalgt for hhv. Sundby og Rødovre.  

9. Valg af revisor 
- Dette vil blive drøftet på den Ekstraordinære Generalforsamling da vores nuværende revisor Nina ikke autoriseret 
revisor. Nina vil dog gerne fortsætte som bogholder.  

10.Evt. 
- UE: Referater fra bestyrelsesmøder bør udsendes til dem er måtte have interesse i disse. Der vil blive oprettet 

mailingliste til dette formål af SL.  
- Nyhedsbrevet ifm sæsonstart foreslåes at informere om bestyrelsen/klubledelsen. Reminder om Facebook gruppen 

“Store og små opgaver”. 
- CB: Der mangler flere frivillige forældre til hjælp med div. opgaver. Flere forældre bør have interesse i at deltage i 

klubbens Generalforsamling. Der bør gøres forsøg på “mobilisering” af flere forældre. Afkrydsningsfeltet i Klubmodul 
hvor man kan give tilsagn om at man vil være med til at hjælpe, bør aktiveres snarest. Der bør laves en 
velkomstpakke/-folder til nye medlemmer og deres forældre. 

- KG: Mangler også frivillige til flytning af trampoliner. KG koordinerer fortsat gerne transporten, men står ikke for at 
skaffe frivillige til dette. Konkret mangler der akut frivillige til arrangementer 1/7 og 5-6/7.  

- Der bør afholdes “kursus” for forældre i udpakning/nedtagning af trampoliner så flere kan hjælpe med dette ifm stævner 
og arrangementer.  

- TN: Alle trampoliner skal fremover godkendes årligt af Force Technology. 5-årig kontrakt er tegnet. Der skal forefindes 
en logbog på hver enkelt trampolin og en tilsynsbog på hver lokation. Tilsynsbogen er allerede oprettet. Disse bøger 
kan evt. føres elektronisk i Klubmodul. Det skal afklares om udskiftning af fjedre også kræver registrering i logbog.  

- CB: Spørgsmål om der vil ske ændring af tilskudsordning for CTA-springere? Ja, fra start af ny sæson vil der gives 
max. 1.000 kr. i tilskud pr. tur/konkurrence. Prisstigningerne (reduktionen af tilskud) harmonerer ikke med ønsket om 
øget fokus på udlandsrejser og større stævner. Mio: Der vil fremover blive færre udlandsrejser, men samtidigt mere 
fokus på deltagelse i konkurrencer med relevant fokus for springere. UE vil fremover lave klar prioritering af 
konkurrencer i udlandet. Artikler vedr. KTK’s deltagelse i DM Senior fra AKH vil blive offentliggjort hvor? Der ønskes 
svar på dette.   

- TN: Spørgsmål til Sportslig Ledelse: Der mangler fokus på “elitekulturen”. Der er ikke nok fokus på træningen hos 
eliten, for meget sjov og ballade under træningerne. UE: KTK har p.t. ingen decideret elite (da definitionen på elite er 
Seniorspringere). Der vil være fornyet fokus på styrketræning fremover. Powertræning for talentholdene vil medføre at 
der sker en prioritering af trampoliner under træningerne.  

- Der bør opsættes en postkasse til “Ris & Ros”. Denne siges at eksistere allerede, men er navngivet “post til 
ledelsen” (kan nogen bekræfte eksistensen og navnet på denne postkasse i GMC?).  

- PVW: Kommer der nye dragter? AT: nyt forslag til dragter forventes efter sommerferien. Flere forældre ønsker at 
springere har ens dragter på til stævner. Springere og forældre bør tages med på råd ifm udvælgelse af nye dragter. 
Der vil blive indkaldt til dragtmøde efter sommerferien.  

- TN: Der vil blive afholdt Ledelsesseminar mandag 26/6


